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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354, із змінами та доповненнями, та відповід-
но до Постанови Господарського суду міста Києва від 
18.07.2016 року у справі №23/448-б, що отримано від Лік-
відатора ват «науково-дослідне медичне об`єднання 
«діалір», зупинено обіг акцій ВАТ «Науково-дослідне ме-
дичне об`єднання «Діалір», код за ЄДРПОУ: 01296126 – 
розпорядження № 10-Кф-З від 18 січня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «20» січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 

корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 11 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до Витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань №1002024361 від 19.01.2017р. 
та інформації, наданої Східним територіальним управ-
лінням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку листом від 13.01.2017р. №10/1/04/92 про визна-
ння приватного акціонерного товариства «СтраХова 
КомпанІя «опІКа-Життя» (код за ЄДРПОУ: 34322719, 
38500, Полтавська обл., Диканський район, смт. Дикань-
ка, вул. Леніна, буд. 119-А) банкрутом та відкриття лікві-
даційної процедури, зупинено обіг простих іменних акцій 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «ОПІКА-ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ: 34322719) – роз-
порядження №27-Кф-З від 23 січня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «25» січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п. 11 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 12.01.2017 року №1001980245 про внесення 
20.03.2013 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, за рішенням Господарського суду Запорізької 
області, 04.03.2013, 14.03.2013 25/164/09 та інформації, 
наданої Східним ТУ Комісії листом від 22.12.16р. 
№10/1/04/3392 (вх.№ 13277 від 28.12.2016р.), зупинено 
обіг акцій ват «азовкабель» (код за ЄДРПОУ: 
00214511) – розпорядження №28-Кф-З від 23 січня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «25» січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, у формі витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань від 23.12.2016 року за №1001903304 про 
внесення 22.12.2016 року запису про припинення за рі-
шенням Господарського суду Дніпропетровської області 
від 13.12.2016, 904/1842/16 ПрАТ «Дніпропетровський 
завод кольорового покриття «Комінмет» (код за ЄДРПОУ: 
34364544) та інформації ліквідатора ПрАТ «Дніпропе-
тровський завод кольорового покриття «Комінмет», отри-
маної листом (вх. від 28.12.2016 року №13249), скасова-
но реєстрацію випуску акцій прат «дніпропетровський 
завод кольорового покриття «Комінмет» (код за 
ЄДРПОУ: 34364544). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Дніпропетровський завод кольорового по-
криття «Комінмет» від 13.09.2010 року №112/04/1/10, ви-
дане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 62-Кф-С-а від 20 січ-
ня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-

рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, у формі витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань від 04.01.2017 року за №1001948884 про 
внесення запису про припинення 29.12.2016 року 
ЗАТ «Водограй-Рівне» (код за ЄДРПОУ: 30352226) шля-
хом ліквідації та інформації, що отримана від Голови лік-
відаційної комісії ЗАТ «Водограй-Рівне» (код за ЄДРПОУ: 
30352226) листом від 28.12.2016 №20 (вх.№ 13568 від 
29.12.2016 року), скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат «водограй-рівне» (код за ЄДРПОУ: 30352226). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Водограй-
Рівне» (код за ЄДРПОУ: 30352226) від 06.11.2001 року 
№33/17/1/01, видане Рівненським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №63-Кф-С-а від 
23 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 12.01.2017 року №1001980185, про внесення 
02.11.2016 запису про припинення за судовим рішенням 
про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, за рішенням Господарського суду Харківської 
області, 24.10.2016, 922/3276/15 та інформації, наданої 
Східним ТУ Комісії, листом від 23.12.16р. №10/1/04/3407 
(вх.№ 13285 від 28.12.2016р.), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій Зат «Укрмісцевпромпроект» (код за 
ЄДРПОУ – 02972701). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «Укрмісцевпромпроект» (код за ЄДРПОУ – 
02972701) від 15.06.1998 року №289/20/1/98, видане 
Харківським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 64-Кф-С-а від 23 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
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Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 12.01.2017 року №1001980185, про внесення 
02.11.2016 запису про припинення за судовим рішенням 
про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, за рішенням Господарського суду Харківської 
області, 24.10.2016, 922/3276/15 та інформації, наданої 
Східним ТУ Комісії листом від 23.12.16р. №10/1/04/3407 
(вх.№ 13285 від 28.12.2016р.), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій Зат «Укрмісцевпромпроект» (код за 
ЄДРПОУ – 02972701). Тимчасове свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ЗАТ «Укрмісцевпромпроект» (код за 
ЄДРПОУ – 02972701) від 27.02.2009 року №05/20/1/09-Т, 
видане Харківським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №65-Кф-С-а від 23 січня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.01.2017 року №1001989614, про внесення 
14.12.2016 запису про припинення за судовим рішенням у 
зв’язку з визнанням її банкрутом, за рішенням Господар-
ського суду Київської області, 16.11.2016, 212/2б-2006/14/3 
та інформації, наданої Центральним ТД Комісії листом 
від 26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 від 27.12.2016р.), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват племзавод 
«Світанок» (код за ЄДРПОУ – 00846375). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ Племзавод «Світанок» 
(код за ЄДРПОУ – 00846375) від 30.06.1998 року 
№515/10/1/98, видане Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в  
м.Києві та Київській області, анульовано – розпоряджен-
ня №16-Кф-С-а від 19 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.01.2017 року №1001989683, про внесення 
06.07.2016 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
особи, що не пов’язане з банкрутством, та інформації, 

наданої Центральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. 
№05/02/4133 (вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ват Ірпінське атп 13250 (код 
за ЄДРПОУ – 05538632). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ Ірпінське АТП 13250 (код за ЄДРПОУ – 
05538632) від 18.07.2001 року №316/10/1/01, видане Те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті, анульовано – розпорядження №17-Кф-С-а від 
19 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.01.2017 року №1001989758, про внесення 
21.11.2016 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, за рішенням 
Господарського суду м. Києва, 24.10.2016, 46/557-б та ін-
формації, наданої Центральним ТД Комісії листом від 
26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 від 27.12.2016р.), 
скасовано реєстрацію випуску акцій Зат «віра» (код за 
ЄДРПОУ – 01285849). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «Віра» (код за ЄДРПОУ – 01285849) від 
02.09.2002 року №308/10/1/02, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – 
розпорядження №18-Кф-С-а від 19 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.01.2017 року №1001989932, про внесення 
31.01.2014 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, за рішенням 
Господарського суду м. Києва, 16.01.2014, 50/254-б та ін-
формації, наданої Центральним ТД Комісії листом від 
26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 від 27.12.2016р.), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «Стиль-
модерн» (код за ЄДРПОУ – 00306928). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Стиль-модерн» (код за 
ЄДРПОУ – 00306928) від 26.04.2001 року №180/10/1/01, 
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видане Територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження №19-Кф-С-а від 
19 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.01.2017 року №1001990034, про внесення 
31.10.2014 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про наявність в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців запису про відсутність юридичної особи за 
вказаним її місцезнаходженням, за рішенням Чернігів-
ського окружного адміністративного суду, 10.07.2014, 
825/2260/14 та інформації, наданої Центральним ТД Ко-
місії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 від 
27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «прилуцький завод продтоварів» (код за 
ЄДРПОУ – 00381098). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Прилуцький завод продтоварів» (код за 
ЄДРПОУ – 00381098) від 09.07.1999 року №131/24/1/99, 
видане 07.02.2012р. Чернігівським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №20-Кф-С-а від 
19 січня 2017 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.01.2017 року №1001990112, про внесення 
23.11.2015 запису про припинення на підставі судового 
рішення про припинення юридичної особи у зв’язку з ви-
знанням її банкрутом, за рішенням Господарського суду 
Вінницької області, 10.11.2015, 10/30/2012/5003 та ін-
формації, наданої Центральним ТД Комісії листом від 
26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 від 27.12.2016р.), 
скасовано реєстрацію випуску акцій пат «вінницямо-
локо» (код за ЄДРПОУ – 00453196). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ВАТ «Вінницямолоко» (код за 
ЄДРПОУ – 00453196) від 09.08.2010 року №53/02/1/10, 
видане Вінницьким територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №21-Кф-С-а від 19 січня 
2017 року.

24.01.2017р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ЮНІВЕС», код ЄДРПОУ: 32638319, повідомляє своїх акціонерів про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
2 березня 2017 року об 11:00 за місцезнаходженням Приватного акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі — «Товари-
ство»): 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6, 
кабінет Голови правління.

перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного):

Обрання Голови та члена лічильної комісії позачергових загальних 1. 
зборів акціонерів Товариства.

Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-2. 
нерів Товариства.

Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-3. 
гальних зборів акціонерів Товариства.

Зміна адреси місцезнаходження Товариства.4. 
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 5. 

новій редакції.
Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства в но-6. 

вій редакції.
Уповноваження Голови правління на вчинення дій.7. 

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах акці-
онерів (далі — «Збори») Товариства здійснюватиметься з 10:00 до 10:45 в 
день проведення Зборів (2 березня 2017 року) за місцем їх проведення. 

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати: 
документ, що посвідчує особу (для підтвердження повноважень керівни-

ка юридичної особи — завірені підписом уповноваженої особи та печат-
кою юридичної особи витяг зі статуту та документи, що підтверджують 
обрання (призначення) на посаду). Уповноваженим особам слід мати 
паспорт та засвідчену згідно чинного законодавства України довіреність 
на право участі та голосування на Зборах. 

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде 
складено станом на 24 годину 24 лютого 2017 року (за три робочих дні до 
дня проведення Зборів). 

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного 
розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  
http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_ubr/ 

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери та/або їх уповноважені представники 
можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (03680, м. Київ, 
вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6) у приймальні Голови прав-
ління, в робочі дні (понеділок — п'ятниця, крім святкових і неробочих 
днів) з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 години; а в день проведення 
Зборів — також в місці їх проведення.

В порядку і строки, передбачені чинним законодавством України та 
діючою редакцією Статуту Товариства, акціонери мають право надавати 
свої пропозиції до проекту порядку денного. Такі пропозиції повинні бути 
оформлені належним чином в письмовому вигляді і надіслані на адресу 
Товариства: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, або передані осо-
бисто Голові правління Товариства Спренгелю А.С.

Голова правління прат «СК «ЮнІвеС»  Спренгель а.С.

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «ЮнІвеС»
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«БориСпIлЬСЬКий автомоБIлЬний Завод»

титульний аркуш повідомлення (повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова комiсiї з припинення 

(перетворення) Желевський Сергiй Михайлович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.01.2017

(дата)

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ 

АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08322, село Пролiски, Броварська, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ
40504523
5. Міжміський код та телефон, факс
0445972003 0445972003
6. Електронна поштова адреса
office@baz.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 24.01.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

16 (2521) Вiдомостi з цiнних паперiв та 
фондового ринку України 25.01.2017

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://bazavto.io.ua/
s2579719/zmini

в мережі 
Інтернет 27.01.2017

(адреса сторінки) (дата)
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

посада прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

паспорт-
ні дані 

фізичної 
особи 

або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄдрпоУ 
юридич-
ної особи

розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіта-
лі 

емітен-
та (у 

відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
20.01.2017 припинено 

повнова-
ження

Голова правлiння Желевський 
Сергiй 

Михайлович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Бориспiльський 
автомобiльний завод» б/н вiд 20. 01. 2017 року, припинено повноваження Голо-
ви правлiння ПрАТ «Бориспiльський автомобiльний завод». Пiдстава припи-
нення повноважень: у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганiзацiї 
(перетворення), посаду займав з 24.05.2016 року. На посаду нiкого не обрано. 
Володiв 0% статутного капiталу емiтента. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не мала непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
20.01.2017 припинено 

повнова-
ження

Член правлiн-
ня — Заступник 

Голови правлiння 
з економiки та 

фiнансiв

Биченкова 
Валентина 

Iванiвна

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Бориспiльський 
автомобiльний завод» б/н вiд 20. 01. 2017 року, припинено повноваження 
Члена правлiння — Заступника Голови правлiння з економiки та фiнансiв 
ПрАТ «Бориспiльський автомобiльний завод». Пiдстава припинення повно-
важень: у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганiзацiї (пере-
творення), посаду займала з 24.05.2016 року. На посаду нiкого не обрано. 
Володiла 0% статутного капiталу емiтента. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не мала непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

20.01.2017 припинено 
повнова-

ження

Член правлiн ня — 
Заступник Голо-
ви правлiння з 

технiчних питань

Н ед а ш к о в -
ський Володи-
мир Олексан-

дрович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Бориспiльський 
автомобiльний завод» б/н вiд 20. 01. 2017 року, припинено повноваження 
Члена правлiння — Заступника Голови правлiння з технiчних питань 
ПрАТ «Бориспiльський автомобiльний завод». Пiдстава припинення повно-
важень: у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганiзацiї (пере-
творення), посаду займав з 24.05.2016 року. На посаду нiкого не обрано. 
Володiв 0% статутного капiталу емiтента. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не мала непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
20.01.2017 припинено 

повнова-
ження

Член правлiн ня — 
Заступник Голо-

ви правлiння 
з мате рiаль но-

технiчного поста-
чання

Бєлiца Петро 
Олексiйович 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Бориспiльський 
автомобiльний завод» б/н вiд 20. 01. 2017 року, припинено повноваження 
Члена правлiння — Член правлiння — Заступника Голови правлiння з 
матерiально-технiчного постачання ПрАТ «Бориспiльський автомобiльний 
завод». Пiдстава припинення повноважень: у зв’язку з припиненням това-
риства шляхом реорганiзацiї (перетворення), посаду займав з 
24.05.2016 року. На посаду нiкого не обрано. 
Володiв 0% статутного капiталу емiтента. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не мала непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
20.01.2017 призначе-

но
Голова комiсiї з 

припинення 
(перетворення)

Желевський 
Сергiй 

Михайлович

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний 
завод », оформленим Протоколом б/н вiд 20.01.2017 року Желевського Сергiя 
Михайловича з 20.01.2017 року призначено на посаду Голови комiсiї з припи-
нення (перетворення) ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод ».
Попереднє мiсце роботи: з 24. 05. 2016 р. –Голова правлiння 
ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод «. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
20.01.2017 призначе-

но
Член комiсiї з 
припинення 

(перетворення) 

Биченкова 
Валентина 

Iванiвна

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний 
завод », оформленим Протоколом б/н вiд 20.01.2017 року Биенкову Валентину 
Iванiвну з 20.01.2017 року призначено на посаду Члена комiсiї з припинення 
(перетворення) ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод ».
Попереднє мiсце роботи: з 24. 05. 2016 р. Заступник голови правлiння з 
економiки та фiннансiв ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод «. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.01.2017 призначе-

но
Член комiсiї з 
припинення 

(перетворення)

Н ед а ш к о в -
ський Воло-
димир Олек-

сандрович 

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ « Бориспiльський 
автомобiльний завод », оформленим Протоколом б/н вiд 20.01.2017 року 
Недашковського Володимира Олександровича з 20.01.2017 року призна-
чено на посаду Члена комiсiї з припинення (перетворення) 
ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод ».
Попереднє мiсце роботи: з 24. 05. 2016 р. Заступник голови правлiння з 
технiчних питань ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод «. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.01.2017 призначе-

но
Член комiсiї з 
припинення 

(перетворення)

Бєлiца Петро 
Олексiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний 
завод », оформленим Протоколом б/н вiд 20.01.2017 року Бєлiцу Петра 
Олексiйовича з 20.01.2017 року призначено на посаду Члена комiсiї з припи-
нення (перетворення) ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний завод ».
Попереднє мiсце роботи: з 24. 05. 2016 р. –Заступник Голови правлiння з 
матерiально-технiчного постачання ПрАТ « Бориспiльський автомобiльний 
завод «. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №16, 25 січня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«роЗраХУнКовий центр З оБСлУГовУвання 

доГоворIв на фIнанСовиХ ринКаХ»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА 
ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»

2. Код за ЄДРПОУ 35917889
3. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Міжміський код, телефон та факс 044 585-42-42 044 481-00-99
5. Електронна поштова адреса legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.settlement.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинiв: 19.01.2017 року; Найменування уповноваженого органу, що 
прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ «Розрахунковий 
центр»; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в Нацiональному банку 
України; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — 250 млрд.грн.; Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв 
звiтнiсть за 2016 р. не складена) — 270 500 000 грн.; Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 92421.44 %; Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй — 152 770 шт. (загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 13.01.2017 р.); 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах — 125 839 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення — 125 839 шт. та «проти» прийняття рiшення — 0 шт. 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинiв: 19.01.2017 року; Найменування уповноваженого орга-
ну, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ «Розрахунковий 
центр»; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
розмiщення коштiв на кореспондентському рахунку в публiчному 
акцiонерному товариствi «Державний експортно-iмпортний банк України» 
виключно з метою забезпечення виплати доходiв за цiнними паперами, 
номiнальної вартостi при погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi 
емiтентом iнших корпоративних операцiй вiдповiдно до вимог Закону Укра-
їни «Про депозитарну систему України»; Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв — 250 млрд.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 р., (станом на дату про-
ведення зазначених загальних зборiв звiтнiсть за 2016 р. не складена) — 
270 500 000 грн.; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) — 92421.44 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 152 770 
шт. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв това-
риства станом на 13.01.2017 р.); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах — 125 839 шт.; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 125 839 шт. та 
«проти» прийняття рiшення — 0 шт. 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 19.01.2017 року; Найменування уповноваженого органу, 
що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ «Розрахунковий 
центр»; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
придбання, продаж та пред’явлення до погашення депозитних сертифiкатiв 
Нацiонального банку України (вчиняти правочини на умовах «поставка про-
ти оплати»); Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — 250 млрд.грн.; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
станом на 31.12.2015 р., (станом на дату проведення зазначених загальних 
зборiв звiтнiсть за 2016 р. не складена) — 270 500 000 грн.; Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) —  
92421.44 %;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 152 770 шт. (загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi 
мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв товариства станом 
на 13.01.2017 р.); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах — 125 839 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення — 125 839 шт. та «проти» прийняття 
рiшення — 0 шт. 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинiв: 19.01.2017 року; Найменування уповноваженого орга-
ну, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ «Розрахунковий 
центр»; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, номiнованих в 
нацiональнiй валютi, з термiном погашення таких облiгацiй не пiзнiше 5-ти 
рокiв з дати придбання, а також продаж та пред’явлення до погашення та-
ких облiгацiй, але загальна сукупна номiнальна вартiсть таких облiгацiй в 
портфелi ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кiнець кожного 
операцiйного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вiсiмдесят 
мiльйонiв) грн. (вчиняти правочини на умовах «поставка проти оплати»); 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв — 20 млрд.грн.; Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв 
звiтнiсть за 2016 р. не складена) — 270 500 000 грн.; Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 7393,7 %; Також на 
зазначених позачергових загальних зборах акцiонерiв 19.01.2017 р. було 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «Розрахунковий центр» протягом не 
бiльше одного року з дати прийняття рiшення стосовно правочинiв щодо 
цiнних паперiв за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального 
контрагента — без обмеження граничної сукупної вартостi, вiдповiдно до 
статтi 196 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй — 152 770 шт. (загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 13.01.2017 р.); 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах — 125 839 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прий няття рiшення — 125 839 шт. та «проти» прийняття рiшення — 0 шт. 

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Голова правлiння Шаповал Юрiй Iванович  20.01.2017

наглядова рада 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КиЇвСЬКий деревооБроБний КомБІнат» 

(надалі — товариство), ідентифікаційний код 05421634, місцезна-
ходження: 01013, м. Київ, вул. деревообробна, будинок 5 повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів товариства (надалі — 
Збори).

дата та час проведення Зборів: 15 лютого 2017 року о 12 год. 00 хв. 
місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Деревообробна, 3, актовий зал 
клубу Київського вищого професійного училища деревообробки.Час по-
чатку реєстрації учасників Зборів: 15 лютого 2017 року об 10 год. 40 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 15 лютого 2017 року о 
11 год. 45 хв.дата та час відкриття Зборів: 15 лютого 2017 року о 12 год. 
00 хв.місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Деревооброб-
на, 3, актовий зал клубу Київського вищого професійного училища дере-
вообробки.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 09 лютого 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прий-

няття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін до статуту Товариства.
для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :документ, що 

посвідчує особу акціонера чи його представника,довіреність на право 
участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).Озна-
йомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревооброб-
на, будинок 5, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 
13год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, стату-
том та внутрішніми положеннями Товариства, а в день проведення Зборів також 
у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, — Пелешенко Алла Григорівна. Теле-
фон: /044/ 467-70-34, адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: kyivdok.
at24.com.ua                                           наглядова рада пат «КиЇвСЬКий доК» 
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «нептУн Солар» 
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «2» березня 2017 року об 10.00 годині за адресою: 
56520, миколаївська область, вознесенський район, с. таборівка,  
пл. центральна, буд. 1, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних 
зборів акціонерів (2 березня 2017 р.) з 09.00 години до 09 години 45 хвилин 
за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Табо-
рівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 24 лютого 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв:

1. обрання членів лічильної комісії;
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
3. надання згоди на внесення змін до договорів про відкриття кре-

дитної лінії та пов’язаних із цим змін до іпотечних договорів, догово-
рів застави, що укладені товариством із пат «СБерБанК».

4. Затвердження проектів договорів про внесення змін, що будуть 
укладені між Банком та товариством

5. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, іпо-
течних договорів, договорів застави.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.neptunsolar.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Цен-
тральна, буд. 1. к.1

З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхідни-
ми для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаївська 
область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.) у 
робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів — за місцем їх проведення: 56520, Миколаївська область, Возне-
сенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Чайка Олександр Михайлович.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17. та за місцем знаходження 
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Табо-
рівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. )

Член наглядової ради  лiу тонг

приватне аКцІонерне товариСтво «нептУн Солар»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «приоЗерне 2» 
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «28» лютого 2017 року об 10.00 годині за адресою: 
68300, одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. леніна, 
буд. 56, к.1 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних 
зборів акціонерів (28 лютого 2017 р.) з 09.00 години до 09 години 45 хви-
лин за адресою: 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. 
Леніна, буд. 56. к.1

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 22 лютого 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв:

1. обрання членів лічильної комісії.
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. надання згоди на внесення змін до договорів про відкриття кре-

дитної лінії та пов’язаних із цим змін до іпотечних договорів, догово-
рів застави, що укладені товариством із пат «СБерБанК».

4. Затвердження проектів договорів про внесення змін, що будуть 
укладені між Банком та товариством

5. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, іпо-
течних договорів, договорів застави.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.priozerne.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, 
к. 1.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (68300, Одеська 
область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к 1) у робочі дні з 
9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних зборів — за 
місцем їх проведення : 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, 
вул. Леніна, буд. 56, к 1).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Маргаза Андрій Миколайович.

довідки за телефонами: (04840) 44402 та за місцем знаходження То-
вариства (68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, 
буд. 56, к 1). 

Член наглядової ради  Юнчжі Чень

приватне аКцІонерне товариСтво «приоЗерне 2»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «БолГрад Солар» 
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться «27» лютого 2017 року об 10.00 годині за адресою: 
68731, одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. тол-
бухіна, буд. 92, к. 1 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (27 лютого 2017 р.) з 09.00 години до 09 годи-
ни 45 хвилин за адресою: 69731, Одеська область, Болградський район,  
с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92., к.1.

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 21 лютого 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв:

1. обрання членів лічильної комісії.
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. надання згоди на внесення змін до договорів про відкриття кре-

дитної лінії та пов’язаних із цим змін до іпотечних договорів, догово-
рів застави, що укладені товариством із пат «СБерБанК».

4. Затвердження проектів договорів про внесення змін, що будуть 
укладені між Банком та товариством.

5. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, іпо-
течних договорів, договорів застави.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.bolgradsolar.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
68731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Тол-

бухіна, буд. 92. к.1.
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (68731, Одеська 
область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92 к.1.) у 
робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів — за місцем їх проведення : 68731, Одеська область, Болградський 
район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92 к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Смолін Максим Сергійович.

довідки за телефонами: (0482) 39-05-83. та за місцем знаходження 
Товариства (68731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, 
вул. Толбухіна, буд. 92 к.1.)

Член наглядової ради  Гєоргiу людмила Георгiївна

приватне аКцІонерне товариСтво «БолГрад Солар»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Сє-

вєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс» 
2. Код за ЄДРПОУ 31393258
3. Місцезнаходження 93400 м. Сєвєродонецьк пл. Перемоги, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 06452-60122 06452-29420
5. Електронна поштова адреса dudar@imp.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.imp.lg.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Згідно з рішенням акціонера від 21.01.2017 р., який володіє 100 % част-

кою у статутному капіталі ПрАТ «СНВО «Імпульс», прийнято рішення про 
припинення повноважень з 21.01.2017 р. голови наглядової ради Єлісєєва 
Володимира Васильовича. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
посаді голови наглядової ради перебував три роки з 22.01.2014 р. Єлісє-
єв  В.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно з рішенням акціонера від 21.01.2017 р., який володіє 100 % част-
кою у статутному капіталі ПрАТ «СНВО «Імпульс», прийнято рішення про 
припинення повноважень з 21.01.2017 р. члена наглядової ради Харків-
ської Валентини Іванівни. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
посаді члена наглядової ради перебувала три роки з 22.01.2014 р. Харків-
ська В.І. не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно з рішенням акціонера від 21.01.2017 р., який володіє 100 % част-
кою у статутному капіталі ПрАТ «СНВО «Імпульс», прийнято рішення про 
припинення повноважень з 21.01.2017 р. члена наглядової ради Корявого 
Віктора Івановича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді 
члена наглядової ради перебував три роки з 22.01.2014 р. Корявий В.І. не 
надав згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно з рішенням акціонера від 21.01.2017 р., який володіє 100 % част-
кою у статутному капіталі ПрАТ «СНВО «Імпульс», прийнято рішення про 
обрання з 22.01.2017 р. головою наглядової ради Єлісєєва Володимира 
Васильовича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду голови 
наглядової ради обраний строком на три роки. Інші посади, які обіймав 
Єлісєєв В.В. протягом останніх п’яти років: голова наглядової ради 
ПрАТ «СНВО «Імпульс». Єлісєєв В.В. не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних. Єлісєєв В.В. не є: акціонером, представником акціонера або 
групи акціонерів, незалежним директором.

Згідно з рішенням акціонера від 21.01.2017 р., який володіє 100 % част-
кою у статутному капіталі ПрАТ «СНВО «Імпульс», прийнято рішення про 
обрання з 22.01.2017 р. членом наглядової ради Харківську Валентину Іва-
нівну. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду члена наглядо-
вої ради обрана строком на три роки. Інші посади, які обіймала 
Харківська В.І. протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер 
ПрАТ «СНВО «Імпульс», член наглядової ради ПрАТ «СНВО «Імпульс». 
Харківська В.І. не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Харківська В.І. не є: акціонером, представником акціонера або групи 
акціонерів, незалежним директором.

Згідно з рішенням акціонера від 21.01.2017 р., який володіє 100 % част-
кою у статутному капіталі ПрАТ «СНВО «Імпульс», прийнято рішення про 
обрання з 22.01.2017 р. членом наглядової ради Корявого Віктора Іванови-
ча. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду члена наглядової 
ради обраний строком на три роки. Інші посади, які обіймав Корявий В.І. 
протягом останніх п’яти років: заступник головного інженера ПрАТ «СНВО 
«Імпульс», член наглядової ради ПрАТ «СНВО «Імпульс». Корявий В.І. не 
надав згоди на розкриття паспортних даних.

Корявий В.І. не є: акціонером, представником акціонера або групи акці-
онерів, незалежним директором.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.директор              Журба о.а.. 23.01.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СЄвЄродонецЬКе наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання «ІмпУлЬС»
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повідомляє про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство 
«Український банк реконструкцiї та розвитку»; 2. Місцезнаходження: 
04080, м.Київ, олексiя терьохiна, 4; 3.Код за ЄДРПОУ 26520688; 4. Між-
міський код та телефон, факс 044-454-27-22; 044-468-23-05; 5. Електронна 
поштова адреса ubrr@ubrr.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет 
http://ubrr.com.ua/; 7. вид інформації відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ІІ текст повідомлення
Пропозицiю щодо замiни посадових осіб внiс акцiонер — держава Укра-

їна, в особi Фонду державного майна України наказом №77 вiд 20 сiчня 
2017 р., Повiдомлення отримано Банком 23 сiчня 2017 року. денисенка 
вiталiя миколайовича вiдкликано з посади Голови Спостережної ради 
Банку. Денисенко Вiталiй Миклолайович перебував на посадi протягом чо-
тирьох мiсяцiв, акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та роз-
витку» не володiє. Судимостi вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних да-
них не надавалась. павлюк наталiю василiвну вiдкликано з посади 
члена Спостережної ради Банку. Павлюк Наталiя Василiвна перебувала на 
посадi протягом чотирьох мiсяцiв, акцiями АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Судимостi вiдсутнi. Згода на роз-
криття паспортних даних не надавалась. лепявко Iрину миколаївну 
вiдкликано з посади Заступника Голови Спостережної ради Банку. Лепявко 
Iрина Миколаївна на посадi перебувала протягом чотирьох мiсяцiв, акцiями 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. 
Судимостi вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. 
Гриненко риту леонiдiвну вiдкликано з посади члена Спостережної ради 
Банку. Гриненко Рита Леонiдiвна перебувала на посадi пртягом чотирьох 
мiсяцiв, акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 
володiє. Судимостi вiдсутнi. Згоди на розкриття паспортних даних не отри-
мано. Бiлькевича Сергiя леонiдовича вiдкликано з посади члена Спо-
стережної ради Банку. Бiлькевич Сергiй Леонiдович перебував на данiй 
посадi протягом чотирьох мiсяцiв, акцiями АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Судимостi вiдсутнi. Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано.

Пропозицiю щодо призначення кандидатів внiс акцiонер — держава 
Україна, в особi Фонду державного майна України, з урахуванням статтi 53 
Закону України «Про акцiонернi товариства», з метою впорядкування 
управлiння корпоративними правами держави Наказом Фонду державного 
майна України вiд 20.01.2017 р. № 77, дата отримання Повiдомлення Бан-
ком 23 сiчня 2017 року. репалову Ганну Борисiвну призначено членом 
Спостережної ради Банку на замiну вiдкликаного Голови Спостережної 
ради Банку Денисенка Вiталiя Миколайовича. Репалова Ганна Борисiвна 
акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. 
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник на-
чальника Управління, начальник вiддiлу мiждержавних майнових вiдносин 
управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння держав-

ними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду держав-
ного майна України. Судимостi вiдсутнi, не є афiлiйованою особою АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспорт-
них даних не отримано. Сломiнську Жанну антонiвну призначено членом 
Спостережної ради Банку на замiну вiдкликаного Заступника Голови Спо-
стережної ради Банку Лепявко Iрини Миколаївни. Акцiями АТ (публ.) «Укра-
їнський банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Iнформацiя про стаж 
роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, 
спецiалiст вiддiлу мiждержавних майнових вiдносин управлiння корпора-
тивних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами 
та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 
Судимостi вiдсутнi, не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку».Згоди на розкриття паспортних даних не отрима-
но. волошину аллу Сергiївну призначено членом Спостережної ради 
Банку на замiну вiдкликаного члена Спостережної ради Банку ПавлюкНаталiї 
Василiвни. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» 
не володiє. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 
голов ний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпоратив-
них прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами 
та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 
Судимостi вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних 
не отримано. михайлову Iрину Iванiвну призначено членом Спостережної 
ради Банку на замiну вiдкликаного члена Спостережної ради Банку Гринен-
ко Рити Леонiдiвни. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» не володiє. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти 
рокiв: головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпо-
ративних прав держави Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного 
майна України. Судимостi вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано. волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну при-
значено членом Спостережної ради Банку на замiну вiдкликаного члена 
Спостережної ради Банку Бiлькевича Сергiя Леонiдовича. Акцiями АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Iнформацiя про 
стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу за-
безпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств 
Управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами дер-
жави Фонду державного майна України. Судимостi вiдсутнi. Кандидат не є 
афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвит-
ку». Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

ІІІ підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

тяться у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством

Голова правління  локтіонов олег Юрійович
23 січня 2017 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «УКраЇнСЬКий БанК реКонСтрУКцIЇ та роЗвитКУ» 

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента — приватне аКцІонерне 

товариСтво «автотранСпортне пІдприЄм-
Ство № 15347». 2.Код за ЄДРПОУ — 03399439. 3.Місцезнаходжен-
ня -39800, Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул.Добровольського, 2. 
4.Міжміський код, телефон та факс -(05348) 30686. 5.Електронна поштова 
адреса- atp15347@mail.ru. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації — 
http://03399439.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до ви-
мог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.текст повідомлення
ПрАТ «АТП № 15347» повідомляє, що рішенням позачергових загальних 

зборів акціонерів від 24.01.2017р.(протокол № 1) звільнено: голова ліквіда-
ційної комісії — Борщ Сергій Іванович, паспорт серії КН № 425213 
вид.20.06.1997р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл., 
не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 
20.03.2014р.; член ліквідаційної комісї — Визіренко Людмила Олексіївна, пас-
порт серії КН № 268795 вид.06.12.1996р. Комсомольським МВ УМВС України 
в Полтавській обл., не володіє часткою статутного капіталу емітента, перебу-
вала на посаді з 29.11.2013р.; член ліквідаційної комісії- Шляхова Вікторія Ва-
леріївна, паспорт серії КО № 256536 вид.14.08.2001р. Крюківським РВ УМВС 
України в Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, 
перебувала на посаді з 29.11.2013р.; обрано строком на три роки: член на-
глядової ради, згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «АТП № 15347» 
від 24.01.2017р. (протокол № 2) обрано головою наглядової ради — акціонер 

Кірєєв Юрій Васильович, паспорт серії КО № 329242 вид. 05.02.2002р. 
Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 27,13% в статутно-
му капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років- Генеральний директор ТОВ «АТП- 15347»; член наглядової ради- 
акціонер Шкаліков Сергій Вадимович, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, володіє 0,01% в статутному капіталі емітента, інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- водій ПрАТ «АТП-
15347»; член наглядової ради- акціонер Грищенко Валентина Василівна, пас-
порт КН № 268626 вид.29.11.1996р. Комсомольським МВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 1,53% в статутному капіталі емітента, інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- начальник автоколони 
ПрАТ «АТП №15347»; ревізор- Коробков Микола Іванович, паспорт серії КН 
№  426590 вид.24.06.1997р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтав-
ській обл., володіє 0,0003% в статутному капіталі емітента, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-пенсіонер.

Згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «АТП № 15347» від 
24.01.2017р., протокол № 2, обрано терміном на три роки директора това-
риства Борща Сергія Івановича, паспорт серії КН № 425213 вид.20.06.1997р. 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років- вiйськовий комiсар м.Кременчук, голова лік-
відаційної комісії ПрАТ «АТП № 15347».

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

III.підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

2. директор     (підпис)              С.І.Борщ  24.01.2017р. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №16, 25 січня 2017 р. 
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Приватне акцiонерне товариство «Лугинський хлібозавод» (надалі за 
текстом товариство), код за ЄДРПОУ 00378796, місцезнаходження: Жито-
мирська обл.,смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56) повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів (надалі за текстом- загальні збори) відбудуться 
27 лютого 2017 року за адресою: Житомирська обл., смт. лугини,  
вул. д.донського, буд.56 (в актовому залі товариства). початок за-
гальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів 
буде проводитись 27 лютого 2017 року за місцем проведення загальних 
зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 13-00 год. Час закінчення реє-
страції акціонерів о 13-55 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складається на 24 годину 21 лютого 2017 р.

перелік питань,  
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.2. Обрання головуючого 
та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку прове-
дення загальних зборів.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради за 2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора товариства за 2016 рік. Затвердження висновків 
ревізора за 2016 рік.6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.7.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства 
у 2016 році.8.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
товариства.9.Обрання членів наглядової ради товариства.10.Затверджен-
ня умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних догово-
рів. 11.Припинення повноважень ревізора товариства.12.Обрання ревізо-
ра товариства.13.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, за-
твердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої 
особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реє-
страції нової редакції Статуту товариства.14.Прийняття рішення про при-
ведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції 
Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шля-
хом затвердження положень в новій редакції. 15. Про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про 
надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Лугинський хлібоза-

вод» правочинів та підписання всіх документів пов’язаних з укладанням 
цих правочинів.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного 
загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: 
з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 директора 
товариства, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх прове-
дення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами –директор Мольчиц М.В. телефон для довідок:(04161) 9-11-01. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.luginhlibz.ho.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

 найменування показника період:
Звітний 
2016 рік

попере-
дній 

2015 рік
Усього активів 1359 1136
Основні засоби 641 718
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 227 165
Сумарна дебіторська заборгованість 49 128
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 5
Нерозділений прибуток ( непокритий збиток) (15) (30)
Власний капітал 810 1164
Статутний капітал 384 384
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 45 136
Чистий прибуток ( збиток) (15) (15)
Середньорічна кількість акцій, шт. 1536964 1536964
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп 
власних акцій протягом звітного періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 2 4

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Бориславський завод «РЕМА». 2. Код за ЄДРПОУ 14310460 3. Місцезна-
ходження 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс (03248) 5-27-38 5-27-58. 5. Електронна поштова 
адреса plant@bzrema.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації  
http://www.bzrema.com. 7. Вид особливої інформації — припинення емі-
тента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду.

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення товариства шляхом перетворення у товари-

ство з додатковою вiдповiдальнiстю «Бориславський завод «РЕМА» прий-
нято загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз необхiднiстю економії кош-
тів та покращення стану корпоративного управлiння в товариствi. За 
прийняття рiшення про перетворення товариства у товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю було подано 4 313 110 голосiв акцiонерiв, що стано-
вить 100% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних збо-
рах акцiонерiв. Проти прийняття рiшення про перетворення не подано 
жодного голосу. Всi активи та зобов'язання публiчного акціонерного това-
риства «Бориславський завод «РЕМА» переходять до створюваного това-
риства з додатковою вiдповiдальнiстю «Бориславський завод «РЕМА» як 
єдиного правонаступника. Розмiр статутного капiталу товариства-
правонаступника буде становити 1 935 072,00 грн. У зв’язку з прийняттям 
рішення про реорганізацію ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» кредитори 
товариства мають право звертатися до товариства з вимогами про достро-
кове виконання зобов’язань перед ними. Комісія з припинення розглядати-
ме вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» 
шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Порядок та умови обмiну (конвертацiї) акцiй ПАТ «Бориславський завод 
«РЕМА» на частки в статутному капiталi створюваного товариства з до-
датковою вiдповiдальнiстю «Бориславський завод «РЕМА»: — право на 
участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю мають 
всі акціонери ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»; — акції ПАТ «Борислав-
ський завод «РЕМА» конвертуються в частки товариства з додатковою від-

повідальністю «Бориславський завод «РЕМА» та розподіляються серед 
його учасників. При цьому забезпечується виконання умов неподільності 
акцій та обміну акцій на відповідну пропорційну частку в створюваному то-
варистві з додатковою відповідальністю. — обмін (конвертація) акцій на 
частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог 
чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста імен-
на акція ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двад-
цять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві з додатковою відпо-
відальністю «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять 
п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації — 1:1 (одна акція відповідає одній 
частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю). — ко-
жен акціонер отримає частку у створюваному Товаристві з додатковою від-
повідальністю на суму, що дорівнює загальній номінальній вартості акцій 
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», належних такому акціонеру. При цьо-
му розмір частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) кожного 
акціонера ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» буде дорівнювати розміру 
його частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) у створюваному 
товаристві з додатковою відповідальністю; — видача свідоцтв про участь у 
створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський 
завод «РЕМА» буде відбуватися після державної реєстрації товариства з 
додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА». — акціоне-
ри, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти 
прийняття загальними зборами рішення про перетворення ПАТ «Борис-
лавський завод «РЕМА» в товариство з додатковою відповідальністю ма-
ють право вимагати обов'язкового викупу в них акцій ПАТ «Бориславський 
завод «РЕМА» після чого втрачають право на участь у створюваному това-
ристві з додатковою відповідальністю. Перелік акціонерів, які мають право 
вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається 
на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги 
обов'язкового викупу акцій. Викуплені в порядку обов’язкового викупу акції 
не підлягають обміну (конвертації) на частки створюваного товариства з 
додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова комiсiї з припинення Нiмас Василь Миколайо-
вич 23.01.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «лУГинСЬКий ХлІБоЗавод»

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «БориСлавСЬКий Завод «рема»
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п о в І д о м л е н н я
Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні 

збори акціонерів відбудуться 17 березня 2017 року о 12.00 год. в актово-
му залі товариства за адресою: провулок Індустріальний, 1 , 
м. Кам’янець-подільський Хмельницька область, 32307. довідки за 
телефоном (03849) 3-18-73

На голосування річних загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з 
порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, вино-
сяться наступні питання:

1. прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту 
річних Загальних зборів.обрання голови та членів лічильної комісії 
Загальних зборів. 

2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльнос-
ті товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

3. Звіт наглядової ради товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності товариства в 
2016 році.

висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу товариства за 
2016 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами ді-
яльності товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балан-
су товариства за 2016 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками діяльності товариства в 2016 році. 

7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-
подільського публічного акціонерного товариства «ГІпСовиК» та до-
чірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції.

8. припинення повноважень наглядової ради та обрання нового 
складу наглядової ради. 

9. припинення повноважень ревізійної комісії та обрання нового 
складу ревізійної комісії. 

10. прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчи-
нятися товариством протягом одного року з дня проведення Загаль-
них зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів 17 березня 2017 року з 11.30 до 
12.00. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі обов’язково мати: 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково до-
віреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства, для батьків дітей — свідоцтво про народження.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, що відбудуться 17 березня 2017 року, о 12.00. год., 
до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства 
у робочі дні, робочий час та в кабінеті корпоративного секретаря, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення,а також на сай-
ті ПАТ»ГІПСОВИК» :

http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gpsovik.html. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мендерець-
кий Микола Болеславович.

Голова правління  в.І. постовий
Голова наглядової ради  а.в. пазгалов

Кам’янецЬ-подІлЬСЬКе пат «ГІпСовиК» 

Шановний акціонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Галант-ІндУСтрІ»

(ЄдрпоУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська 
(фрунзе), 39 тел. (044) 482-49-07

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться: 2 березня 2017 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, 
вул. Кирилівська (фрунзе), 39, (3 поверх)

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснювати-
меться з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціоне-
рів складається станом на 24 год 24 лютого 2017 р.

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів). 
3. Розгляд звіту Директора про результати роботи Товариства за 2016 рік та 

затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік, термінів і по-

рядку виплати прибутку (дивідендів). 
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Публічного акці-

онерного товариства «Галант-Індустрі».
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його но-

вої редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підпи-
сання Статуту та забезпечення його реєстрації. 

10. Визначення переліку внутрішніх положень. Товариства та затвер-
дження їх в новій редакції.
проект рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрати склад лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради.
2. Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради, Секретарем зборів-

Секретаря Наглядової ради.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
• виступити по питаннях порядку денного — до 20 хв.;
• запитання, довідки доповідачам — до 15 хв.;
• збори провести без перерви.
3. Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2016 

рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради про результати за роботи за 2016 рік.
5. Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства. 
7. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2016 рік, терміни і порядок 

виплати прибутку (дивідендів). 

8. Змінити тип та найменування Публічного акціонерного товариства 
«Галант-Індустрі» на Приватне акціонерне товариство «Галант-Індустрі».

9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його но-
вої редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підпи-
сання Статуту та забезпечення його реєстрації, Директора Товариства. 

10. Визначити, що внутрішніми положеннями Товариства є положення 
про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення 
про Ревізійну комісію, Положення про директора. Затвердити Положення 
про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення 
про Ревізійну комісію, Положення про Директора в новій редакції. 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси 
акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного за-
конодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до 
загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних 
зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Ки-
рилівська (фрунзе), 39, (3 поверх), і в день проведення загальних зборів-
також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами-Секретар Наглядової Ради. 

Телефон для довідок: (044) 482-49-07
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://21531523.smida.gov.ua

наглядова рада

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 40897 100478
Основні засоби 34088 97041
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 202 165
Сумарна дебіторська заборгованість 2489 1729
Грошові кошти та їх еквіваленти 4118 1543
Нерозподілений прибуток 37640 99404
Власний капітал 38093 99857
Статутний капітал 385 385
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2804 621
Чистий прибуток (збиток) 2730 2686
Середньорічна кількість акцій (шт.) 366480 366480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 14

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Галант-ІндУСтрІ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Захiдний торгово-
промисловий дiм»

2. Код за ЄДРПОУ 32665494
3. Місцезнаходження 35600, мiсто Дубно, провулок 

Центральний, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 03656 3-31-84 3803656 33332
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://west-agro-tpd.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
23.01.2017 р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «Захiдний торгово-промисловий 

дiм» №22 вiд 23.01.2017 р. припинено повноваження Директора ПрАТ 
«Захiдний торгово-промисловий дiм» Латаша Андрiя Андрiйовича (паспорт 
серiї МА №249918 вид. 28 сiчня 1997 року Сумським РВ УМВС України в 
Сумськiй областi), розмiр пакета акцiй 0%. 

Посадову особу звiльнено за угодою двох сторiн, на пiдставi власної 
заяви Латаша А.А. вiд 19.01.2017 р. У посадової особи немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала 
на посадi з 28.10.2016 р.

На пiдставi Рiшення акцiонера ПрАТ «Захiдний торгово-промисловий 
дiм» №22 вiд 23.01.2017 р. на посаду Директора ПрАТ «Захiдний торгово-
промисловий дiм» з 24.01.2017 року призначено Романовського Юрiя Ми-
колайовича (паспорт серiї СР № 918174 вид. 13.04.2002 р. Рiвненським РВ 
УМВС України в Рiвненськiй областi) Посадову особу призначено на неви-
значений строк.

Романовський Ю.М. протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду Дирек-
тора ТзОВ «РАЙЗ-ЗАХIД» (Код ЄДРПОУ: 33246716)

У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, розмiр пакета акцiй 0%.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Найменування посади латаш андрiй андрiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.01.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «одеСа-авто» 
2. Код за ЄДРПОУ: 03120420
3. Місцезнаходження: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, б.15-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59, (0482)33-44-14
5. Електронна поштова адреса: office@odessa-auto.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: оdessa-auto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» 23.01.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу №23/01/2017-1 від 23 січня 2017 року у зв’язку з поданою заявою на 
відпустку по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку з 25 січ-
ня 2017 року.

Посадова особа Кучман Ольга Леонідівна (паспорт: серія КМ номер 
678848 виданий 26.10.2010 р. Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одесь-
кій області), яка займала посаду Члена Дирекції-Головного бухгалтера, ви-

ходить у відпустку по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного 
віку. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: 4 роки 5 місяців 24 дня.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» 23.01.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №23/01/2017-1 
від 23 січня 2017 року, згідно поданої заяви з 25 січня 2017 року. 

Посадова особа Луцька Ірина Анатоліївна (паспорт: серія КМ номер 
212364 виданий 11.03.2004р. Білгород-Дністровським РВ УМВС України в 
Одеській обл.), призначена на посаду Члена Дирекції-Головного бухгалте-
ра. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення 
строку повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: провідний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Генеральний директор Залуцький а.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 23/01/2017 р.

(дата) 

приватне аКцIонерне товариСтво «ЗаХIдний торГово-промиСловий дIм»

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», місцезнаходження Товари-
ства згідно Статуту: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 3 (надалі — то-
вариство) відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI із змінами і доповненнями 
(далі — Закон), повідомляє, про прийняття рішення про скликання поза-
чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі — Загальні збо-
ри) на «10» лютого 2017 року з повідомленням акціонерів про проведення 
позачергових Загальних Зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 
15 днів до дати їх проведення.Позачергові Загальні Збори відбудуться 
«10» лютого 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Іллін-
ська, 8, під. 3, пов. 3, зал засідань «амстердам». 

проеКт порядКУ денноГо:
Визначення складу лічильної комісії.1. 
Про припинення товариства шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО 2. 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».
Про створення комісії з припинення Товариства та визначення її по-3. 

вноважень..
Про обрання персонального складу комісії з припинення Товариства4. 
Про порядок та строки викупу акцій у акціонерів, які голосували проти 5. 

прийняття рішення про припинення Товариства..
Про умови обміну простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-6. 

НОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» на 

прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до ПРИВАТНО-7. 
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН 
ЛАЙФ УКРАЇНА.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 
10.00 до 10.45 у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною 
адресою. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
складається на 24.00 06.02.2017. При здійснені процедури реєстрації учас-
ників Загальних зборів кожний акціонер повинен при собі мати документи, 
що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціо-
нера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера 
на Загальних зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством. Адре-
са веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://aegon.ua/ua/. 
Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, 
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним загальних зборів акціо-
нерів в офісі: м. Київ, вул. Іллінська , 8 під. 3 пов. 3 та/або шляхом надіслан-
ня запиту електронною поштою на електронну адресу: Legal@aegon.ua, та/
або на веб-сайті http://aegon.ua/ua/.Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів Товариства з документами — Голова Правління Власенко 
Андрій Леонідович.Тел. для довідок (044) 590-44-66.

в.о. Голови правління прат «СК «ейГон лайф УКраЇна»
панфілова Ганна владиславівна

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «ейГон лайф УКраЇна»
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вІдомоСтІ 
про припинення емітента шляхом ліквідації 

за рішенням вищого органу емітента

тов «КонСалтинГ КапІтал»
ЄдрпоУ 34577630

№ 
з/п

Дата прийняття 
рішення

Назва органу, який 
прийняв рішення про 
припинення емітента 

шляхом ліквідації

Наявність у 
емітента кредиторів 

(так/ні)

1 2 3 4
1 19.01.2017 Загальні збори Так

Зміст інформації:
19 січня 2017 року Загальними зборами Товариства з обмеженою від-

повідальністю «КОНСАЛТИНГ КАПІТАЛ» було прийнято рішення про при-
пинення емітента шляхом ліквідації. Рішення прийнято одностайно (кіль-
кість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 110370000, що становить 
100% голосів учасників Товариства). 

Вартість чистих активів емітента дорівнює власному капіталу та стано-
вить 10386,2 тис. грн. 

Сума зобов’язань емітента становить 98691.6 тис. грн. 
Активів емітента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. 
Сума яка може залишитися після повного задоволення вимог кредито-

рів і підлягатиме розподіленню між учасниками Товариства становить 
10386,2 тис. грн.

вІдомоСтІ 
про припинення емітента шляхом ліквідації  

за рішенням вищого органу емітента

тов «торГовий дІм «промиСловий СоЮЗ»
ЄдрпоУ 32665515

№ 
з/п

Дата прийняття 
рішення

Назва органу, який 
прийняв рішення про 
припинення емітента 

шляхом ліквідації

Наявність у 
емітента кредиторів 

(так/ні)

1 2 3 4
1 19.01.2017 Загальні збори Так

Зміст інформації:
19 січня 2017 року Загальними зборами Товариства з обмеженою від-

повідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» було прийнято 
рішення про припинення емітента шляхом ліквідації. Рішення прийнято 
одностайно (кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1001850, 
що становить 100% голосів учасників Товариства). 

Вартість чистих активів емітента дорівнює власному капіталу та стано-
вить 10023,3 тис. грн. 

Сума зобов’язань емітента становить 105199.6 тис. грн. 
Активів емітента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. 
Сума яка може залишитися після повного задоволення вимог кредито-

рів і підлягатиме розподіленню між учасниками Товариства становить 
10023,3 тис. грн.

пайовий ЗаКритий недиверСифІКований 
венЧУрний ІнвеСтицІйний фонд 

«І.С. КапІтал» товариСтва З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «І.С. ІнвеСт»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
з учасниками пайового закритого недиверсифікованого венчурного 

інвестиційного фонду «І.С. КАПІТАЛ» товариства з обмеженою 
відповідальністю «І.С. ІНВЕСТ» (Код за ЄДРІСІ 233363) (далі — Фонд) у 

зв’язку з ліквідацією Фону.
У відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 року 

«Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвес-
тиційного фонду», Ліквідаційна комісія ПЗНВІФ «І.С. КАПІТАЛ» повідо-
мляє учасників Фонду про зміну строків розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 01.04.2017 року та 
тривають до 12.05.2017 року включно, у зв’язку з тим, що у власності Фон-
ду знаходяться цінні папери, які заблоковані за Рішенням НКЦПФР № 885 
від 23.06.2015 року. Відповідно до даного рішення Фонд не може провести 
розрахунки з кредиторами та розпочати розрахунок з учасниками в рані-
ше установлені строки.

Решта умов Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками Фон-
ду залишається без змін.

Голова ліквідаційної комісії
директор тов «І.С. ІнвеСт»

Жилін олексій Юрійович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вернУм БанК»

повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36301800
3. Місцезнаходження: 02094 м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-23-18 (044) 559-23-18
5. Електронна поштова адреса: info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.vernumbank.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьо-
го Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
20 січня 2017 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 

(протокол №7) прийнято рiшення призначити з 20.01.2017 р. на по-
саду Заступника Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» начальни-
ка управління ризиків, члена Правління Лупого Романа Олександро-
вича безстроково, вiдповiдно до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». 
Р.О. Лупой не володіє часткою в статутному капiталi емітента, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років Лупой Роман Олександрович займав такі посади: 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» — радник Голови Правління, член Правління, 
начальник управління ризиків; ПАТ «Банк Перший» — начальник 
управління операційних ризиків, директор департаменту фінансового 
аналізу та ризиків; ПАТ «КБ «Південкомбанк» — начальник управлін-
ня кредитних ризиків, директор департаменту контролю ризиків. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Особу призначено на строк до припинення повноважень

20 січня 2017 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
(протокол №7) прийнято рiшення призначити з 20.01.2017 р. на по-
саду Заступника Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» начальни-
ка юридичного управління, члена Правління Ярухіна Юрія Юрійовича 
безстроково, вiдповiдно до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Ю.Ю. Яру-
хін не володіє часткою в статутному капiталi емітента, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом остан-
ніх п’яти років Ярухін Юрій Юрійович займав такі посади: ПАТ «ВЕР-
НУМ БАНК» — член Правління, начальник юридичного управління; 
ПАТ «КСГ Банк» — заступник начальника юридичного управління; 
ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» — начальник юридичного управлін-
ня. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Особу призначено на строк до припинення повноважень 20 січня 
2017 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (протокол 
№7) прийнято рiшення призначити з 20.01.2017 р. на посаду Заступ-
ника Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Радника Голови Прав-
ління Шарова Ігоря Борисовича безстроково, вiдповiдно до Статуту 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». І.Б. Шаров не володіє часткою в статутному 
капiталi емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх п’яти років Шаров Ігор Борисович 
займав такі посади: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» — радник Голови Правлін-
ня; ПАТ «Банк Український капітал» — радник Голови Правління; 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — провідний аналітик 
комп’ютерних систем відділу інформаційних технологій; ПАТ «БРОК-
БІЗНЕСБАНК» — начальник управління проектування Департаменту 
інформаційних технологій; ПАТ «БГ «БАНК» — Заступник Голови 
Правління, член Правління; ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА» — заступник 
Голови Правління; ПАТ «ФІНАНС БАНК» — заступник Голови Прав-
ління, радник Голови Правління з питань інформаційних технологій; 
АТ «Ощадбанк» — директор департаменту інформатизації. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу при-
значено на строк до припинення повноважень.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова правління  Соболєв олександр аркадійович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «БориСлавСЬКий Завод «рема». 
2. Код за ЄДРПОУ 14310460 3. Місцезнаходження 82300, Львівська обл., 
м. Борислав, вул.Сосюри, 45. 4. Міжміський код, телефон та факс (03248) 
5-27-38 5-27-58. 5.Електронна поштова адреса plant@bzrema.com.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://www.bzrema.com. 7. Вид осо-
бливої інформації — зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.01.2017р.: припинено 

повноваження голови правлiння товариства Нiмаса В.М. До моменту при-
пинення повноважень голова правлiння перебував на посадi з 12.04.2014р., 
володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 9,6072%.У посадової осо-
би судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини не-
має. Припинено повноваження членiв правлiння Шрiбак С.В., Клиса О.П. 
До моменту звiльнення перебували на посадi з 14.04.2014р. Члени 
правлiння не володiють часткою в статутному капiталi. У посадових осiб 
судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.01.2017р. обрано комiсiю 
з припинення товариства у зв’язку iз прийняттям рiшення про реорганiзацiю 
товариства шляхом перетворення у складi: — Нiмас В.М. — голова комiсiї з 
припинення, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 
9,6072%, протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду голови правлiння 
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА». — Шрiбак С.В. — член комiсiї з припинен-
ня, часткою в статутному капiталi товариства не володiє, протягом останнiх 
п’яти рокiв займав посаду члена правлiння «Бориславський завод «РЕМА. — 
Клиса О.П. — член комiсiї з припинення, часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє, протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду члена правлiння 
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА. Посадових осiб обрано на перiод прове-
дення процедури реорганiзацiї акцiонерного товариства. У посадових осiб су-
димостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова комiсiї з припинення нiмас василь мико-
лайович 23.01.2017

До відома акціонерів ат «СК «таС» (приватне)
приватне аКцІонерне товариСтва «СтраХова 

КомпанІя «таС» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, міс-
цезнаходження м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про прийняття рі-
шення Наглядовою радою Товариства в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України 
«Про акціонерні товариства» (далі – Закон) про скликання позачергових За-
гальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) на «10» лютого 
2017  року з повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загаль-
них Зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати їх про-
ведення.Позачергові Загальні Збори відбудуться «10» лютого 2017 року об 
11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства.

3. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішення про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 
10.00 год. до 10.45 год. у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною 
адресою. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
складається на 24.00 год. 06.02.2017 р. При здійснені процедури реєстрації 
учасників Загальних зборів кожний акціонер повинен при собі мати документи, 
що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера 
додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на За-
гальних зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством. Адреса веб-
сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного: www.taslife.com.ua.Акціонери 
можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, пов’язаними з ви-
щезазначеним порядком денним Загальних зборів акціонерів в офісі: м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 до 
18.00 год. та/або на веб-сайті www.taslife.com.ua.Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Голова Правління Това-
риства Власенко Андрій Леонідович.Тел. для довідок (044) 507-07-09.в.о.Голови 
правління ат «СК «таС»(приватне)панфілова Ганна владиславівна

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «РЕНЕСАНС»
2. Код за ЄдрпоУ 32556425
3. місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 24
4. міжміський код, телефон та факс (044) 585-41-97
5. електронна поштова адреса info@jscrenaissance.com.ua
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://jscrenaissance.com.ua/
7. вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього по-
ложення — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням єдиного акціонера ПрАТ «Ренесанс» (Протокол  

№24-01/17 вiд 24.01.2017 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб: 
- подовжено повноваження Голови Правління — Максименко Олександра 

Анатолійовича строком на 1 рік, паспорт ТТ 186979, виданий Голосіївським РВ 
ГУДМС України в місті Києві 16.01.2014; реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3008406557. Максименко Олександр Анатолійович перебу-
ває на посаді з 29.12.2015 року (13 (тринадцять) місяців), Максименко О.А. не 
володіє часткою у статутному капiталi та акціями ПрАТ «Ренесанс». Максимен-
ко О.А. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова правління ______________

(підпис)
_________________________

(Макисменко О.А.)
М. П. 25.01.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво «ренеСанС»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КІровоГрад-авто»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 03120392
3. Місцезнаходження: 25011, Кропивницький, Генерала Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)-22-86-67, (0522)-22-86-67
5. Електронна поштова адреса: secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kirovograd-avto.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-
ництв

II. текст повідомлення 
У зв’язку з виробничою необхідністю та відсутністю господарчої діяль-

ності, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КІРОВОГРАД-АВТО» Протоколом № 24/01/2017-1 від 24.01.2017 року 
було прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ 
Товариства ФІЛІЮ «МАЛА ВИСКА-СТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (код ЄДРПОУ 33254376), з місцезна-
ходженням: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський район, місто 
Мала Виска, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 16, що виконувала функції, 
пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2.Генеральний директор Скриник С.М.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 24.01.2017
(дата) 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КременЧУцЬКий За-
вод теХнІЧноГо вУГлецЮ» (місцезнаходження: 39609, м. Кремен-
чук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів Товариства (далі загальні збори), які скликані у 
відповідності до вимог п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства»: 

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: 39609, 
м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, актовий зал клубу пат «КЗтв»;

дата та час проведення загальних зборів — 10 лютого 2017 року 
о 10 год. 00 хв.;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах — з 9 год. 00 хв. до 9год. 45 хв. 10 лютого 2017 року; 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 24 год. 06 лютого 2017 року. 

проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Про зміну типу товариства — з публічного на приватне, у відповід-

ності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження 
найменування Товариства.

4) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень 

щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його дер-
жавної реєстрації.

5) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх 
положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Прин-
ципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, Положення про 
Ревізійну комісію Товариства, Положення про Наглядову раду Товари-
ства, Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладен-
ня їх в новій редакції.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 39609, м. Кременчук, 
вул. Свіштовська, 4, каб. №106 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. 
за попереднім записом по тел. /05366/4-11-85. Відповідальна особа за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення 
загальних зборів — перший заступник директора — головний інженер 
Давидовський О.А. .

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише 
у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

пат «КЗтв»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КременЧУцЬКий Завод теХнІЧноГо вУГлецЮ»

повідомлення про проведення загальних зборів
(Код за ЄдрпоУ 00382651)

1. приватне акціонерне товариство «миргородський завод міне-
ральних вод» повідомляє, що 15 лютого 2017 року о 10-00 год. за 
адресою: 37600, полтавська обл., м. миргород, вул. мінзаводська, 1, 
актовий зал, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. 

2. Реєстрація учасників зборів: 15.02.2017 року з 08:45 год. до 
09:45 год. за місцем проведення зборів.

3. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах — станом 
на 09 лютого 2017 року. Для участі в зборах необхідно мати: акціоне-
рам — документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — до-
кумент, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності з 
діючим законодавством. 

4. порядоК денний:
Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної 1. 

комісії.
Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних збо-2. 

рів.
Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 3. 

та затвердження порядку голосування на загальних зборах.
Про надання згоди на укладення договору поруки в забезпечення 4. 

виконання зобов’язань за кредитним договором, який буде укладений між 
ПрАТ «ІДС» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Про надання згоди на передачу майна Товариства в іпотеку/заста-5. 
ву та укладення відповідних договорів в забезпечення виконання 
зобов’язань за кредитним договором, який буде укладений між 
ПрАТ «ІДС» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Про припинення повноважень членів лічильної комісії.6. 
5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) 
з питань порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтав-
ська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у 
робочі дні. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: Сіряк Олександр Олегович, тел. (05355) 4-36-74.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.mzmv.com.ua/ .

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в но-
мері 16 (2521) від 25 січня 2017 року Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

8. Генеральний директор Баган Юрій Миколайович підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе 
відповідальність згідно із законом.

приватне аКцІонерне товариСтво
«мирГородСЬКий Завод мІнералЬниХ вод»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АПЕКС-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 224-61-84 (044) 224-61-84

5. Електронна поштова 
адреса

apeks@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.apeksbank.com.ua/uk/korporativnoe_
upravlenie.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
20.01.2017 Спостережна рада ПАТ «АПЕКС-БАНК» прийняла рiшення 

про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: надати згоду на вчинення 

правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: договору 

вiдступлення частини права вимоги грошових зобов’язань в розмiрi  
10 000 000 грн. за Кредитним договором про овердрафтне обслуговування 
вiд 22.07.2010 року, який укладено мiж ПАТ «АПЕКС-БАНК» та ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ-
ФС», код ЄДРПОУ 36413247, на користь Кузнєцова Євгена Едуардовича, за 
цiною, що становить обсяг заборгованостi та складає 10 000 000,00 грн. 

Повне найменування , мiсцезнаходження юридичної особи: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК», Україна, 01014, м. Київ,  
вул. Печерська, буд. 2/16, код за ЄДРПОУ 36482677. Iнформацiя щодо осо-
би, заiнтересованої у вчиненнi ПАТ «АПЕКС-БАНК» правочину: Голова 
Спостережної ради ПАТ «АПЕКС-БАНК», власник iстотної участi в 
ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кузнєцов Євген Едуардович. Сума коштiв, що є предме-
том правочину: 10 000 000,00 грн.(десять мiльйонiв гривень)Вартiсть активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015): 639414 тис. грн..; 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2015): 1,56 %.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Кабан Вiктор Васильович 24.01.2017
виконуючий обов`язки Голови Правлiння (підпис) М.П. (ініціали та пріз-

вище керівника) (дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “апеКС-БанК”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Код за ЄДРПОУ-00178353
3. Місцезнаходження-51400, Днiпропетровська область, мiсто Пав-

лоград, Соборна, 76
4. Міжміський код, телефон та факс-(0563) 26-85-64 -
5. Електронна поштова адреса-FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації-www.dtek.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтере-
сованість

II. текст повідомлення
23 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛО-

ГРАДВУГIЛЛЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Това-
риством Правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткової угоди до 
договору № 247-ПУ-ШУП вiд 23 лютого 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ»

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади воронiн Сергiй анатолiйович 

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.01.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «дтеК павлоГрадвУГIлля»

Код за ЄдрпоУ 00222249, місцезнаходження вул. польова, 24, м. Київ 
(далі — товариство)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
01 березня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Смольна, 9, 
3 поверх, кімната 36. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 
з 10.00 до 10.45 01 березня 2017 року за місцем проведення зборів згідно 
з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деним станом на 24 годину «23» лютого 2017 року. 

проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт директора ПАТ «КЗЗО» про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами 
його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за результата-
ми його розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийнят-
тя рішення за результатами їх розгляду. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2016 рік. 
7. Зміна типу Товариства.
8. Зміна найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Това-

риства.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з 

членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з головою та 
членами Наглядової ради.

16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Для участі у річних загальних зборах Товариства при собі необхідно 

мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); представ-
никам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного законодав-

ства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
та документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://00222249.
smida.gov.ua/ 

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного, до дати проведення 
загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: кім. 3, вул. Польо-
ва, 24, м. Київ кожного робочого дня у робочі години, в день проведення 
загальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Директор Товариства Степура В.В..

Довідки за телефоном: (044) 456 8964.

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис.грн.)
№ Найменування показника Період

Попередній 
2015

Звітний 
2016

1. Усього активів 64678 61701
2. Основні засоби 37240 34652
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 19718 19726
5. Сумарна дебіторська заборгованість 4505 4604
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 344 9
7. Нерозподілений прибуток 29144 32155
8. Власний капітал 31192 34202
9. Статутний капітал 361.7 361.7
10 Довгострокові зобов’язання 21480 21480
11 Поточні зобов’язання 12006 6018
12 Чистий прибуток (збиток) -3490 3011
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 033 328 1 033 328
14 Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.)
- -

15 Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 3

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСЬКий Завод ЗварЮвалЬноГо оБладнання»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

1.  Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ХАРКІВ-
ХІМ".

2.    Код за ЄДРПОУ : 01883059.
3. Місцезнаходження: Україна, 61022, м. Харків, Держпром, під'їзд 6,

поверх 1                                   
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)733-10-73, 705-10-

57 
5. Електоронна поштова адреса: kharkovhim@gmail.com
6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет, на  якій  розміщено  регуляр-

ну річну інформацію: kharkovhim.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення:
Посадова особа Шамаріна Людмила Олексіївна, яка займала посаду

головного бухгалтера АТ фірма "Харкіхім", на підставі власної заяви звіль-
нена з 18.01.2017р. за згодою сторін (наказ № 1-к від 16.01.2017р.). Згоду
на розкриття паспортних даних не надала. Особа перебувала на посаді 9
років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Володіє пакетом акції емітента в кількості 141 акція, що дорівнює 0,8626%
в статутному капіталі.

На посаду головного бухгалтера АТ з 19.01.2017р. призначено Власен-
ко Каріну Євгенівну (наказ №2-к від 18.01.2017р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала. Часткою в статутному капіталі
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Посадова особа призначена на посаду безстроково. Останні п'ять
років обіймала наступні посади: - 2012-2014- ООО "Техностатус"- голов-
ний бухгалтер; 2015-2016- ООО фирма "Спарта" - бухгалтер.    

III. Підпис:
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність  інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність  згід-
но із законодавством.   

2. Найменування посади: 
Генеральний директор - Авдєєв Игор Дмитрович

19.01.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ IНСТИТУТ ТЕХНОЛОГIЇ МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14311577
3. Місцезнаходження: 49054, м. Днiпро, пр. О.Поля, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-72-11 (056) 370-72-15
5. Електронна поштова адреса: oao@ukrniitm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ucap.dp.ua/14311577/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами ПАТ "УкрНДIТМ" 20 сiчня 2017 ро-
ку прийнято рiшення (протокол №2017-01-20 вiд 20.01.2017р.) про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме кре-
дитнi угоди з отримання банкiвських кредитiв в одному або декiлькох бан-
ках, а також iншi угоди, пов'язанi з отримання кредиту, договори iпоте-
ки/застави, щодо передачi в iпотеку/заставу майна, належного ПАТ "Укр-
НДIТМ", з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань
третiх осiб. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 100 000 тис. грн. Вар-
тiсть активiв емiтента за даними останньої річної фiнансової звiтностi ста-
новить 2 495 тис. гривень. Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої річної фiнан-
сової звiтностi становить 4008 вiдсотка. Загальна кiлькiсть голосуючих ак-
цiй - 5 064 201 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах - 5 058 827 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "за" прийняття рiшення - 3 193 524 штук. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади: 
Голова Правлiння - директор Желтов Павло Миколайович  

23.01.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ 
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 40504523
3. Місцезнаходження 08322, село Пролiски, Броварська, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445972003 0445972003

5. Електронна поштова адреса office@baz.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://bazavto.io.ua/s2579719/zmini

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
20.01.2017 р. позачерговими Загальними зборами ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ 
ЗАВОД» у зв’язку з необхiднiстю зменшення витрат, пов’язаних з обслуго-
вуванням такої органiзацiйно — правової форми як приватне акцiонерне 
товариство, пiдвищення оперативностi прийняття рiшень вищим органом 
управлiння товариством з питань дiяльностi товариства, припинено 
дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИС-
ПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» шляхом його реорганiзацiї (пере-
творення). Згiдно з протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИС ПIЛЬСЬКИЙ 
АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД « б/н вiд 20.01.2017 року рiшення про припинен-
ня дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИС-
ПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» шляхом його реорганiзацiї (пере-
творення) прийнято за результатами голосування одноголосно «ЗА» 
398 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100% присутнiх голосуючих акцiй 
(голосiв). Особа правонаступник — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» з 
статутним капiталом 1990000,00 грн., до якого переходять всi активи та 
зобов’язання ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД». ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД», що прий-
няло рiшення про реорганiзацiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» шляхом перетво-
рення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» здiйснює конвертацiю 
акцiй в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД». Вiдсотковий розмiр част-
ки власника акцiй у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД», що 
реорганiзується, має дорiвнювати вiдсотковому розмiру його частки у ста-
тутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створюєть-
ся пiд час реорганiзацiї. Розмiр частки учасника в статутному капiталi ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ 
АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» дорiвнює розмiру загальної номiнальної 
вартостi акцiй, належних йому у статутному капiталi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ 
ЗАВОД» до перетворення. Обмiн акцiй на частки правонаступника ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ 
АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» здiйснюється таким чином, щоб розмiр статут-
ного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД» дорiвнював розмiру ста-
тутного капiталу Товариства на момент прийняття рiшення про 
реорганiзацiю (1990000,00 грн.).

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Желевський Сергiй 

михайлович
Голова комiсiї з припинення 
(перетворення)

(під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.01.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «БориСпIлЬСЬКий автомоБIлЬний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РЕКОНСТРУКЦIЯ»
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

21604436

3. Місцезнаходження емітента 03051 м.Київ вул.Ернста, 3-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

044, 249-04-59 249-07-11

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

15@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://reconstruction.informs.net.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Гюнера 

Селамi припинено 20.01.2017 року у зв’язку з закiнченням строку повно-
важень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства: 65,18%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 23.01.2014 по 20.01.2017 року. 
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-

ства (Протокол вiд 20.01.2017 року). Повноваження посадової особи Чле-
на Наглядової ради Кескiна Мехмета припинено 20.01.2017 року у зв’язку 
з закiнченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства: 14.37%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
23.01.2014 по 20.01.2017 року. Рiшення прийнято позачерговими загаль-
ними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 20.01.2017 року). По-
вноваження посадової особи Члена Наглядової ради Сьогютлю Кемала 
припинено 20.01.2017 року у зв’язку з закiнченням строку повноважень. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства: 9,84%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: з 23.01.2014 по 20.01.2017 року. Рiшення прийнято 
позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 
20.01.2017 року). Повноваження посадової особи Ревiзора Товариства 
Стасюк Валентини Григорiвни припинено 20.01.2017 року у зв’язку з 
закiнченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства: 0.03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.01.2014 
по 20.01.2017 року. Рiшення прийнято позачерговими загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 20.01.2017 року). Повноваження 
посадової особи Голова Наглядової ради надано Гюнеру Селамi 
20.01.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в ста-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ IНСТИТУТ ТЕХНОЛОГIЇ МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14311577
3. Місцезнаходження: 49054, м. Днiпро, пр. О.Поля, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-72-11 (056) 370-72-15
5. Електронна поштова адреса: oao@ukrniitm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ucap.dp.ua/14311577/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УкрНДIТМ"
(надалі - Товариство) від 20.01.2017р. (Протокол № 2017-01-20 від
20.01.2017р.) у зв'язку з переобранням припинено повноваження  наступ-
них посадових осіб:

1. Голова Наглядової ради Зінов'єв Олексій Михайлович, володіє
24,42% статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого перебував
на посаді 4 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних. 

2. Член Наглядової ради Кузнецов Олександр Петрович, акціями Това-
риства не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 роки. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. 

3. Член Наглядової ради ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", володіє 24.93%
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого перебував на поса-
ді 4 роки.

4. Член Наглядової ради Лепявко Iрина Миколаївна, акціями Товарис-
тва не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 роки. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

5. Член Наглядової ради Харiна Наталія Миколаївна, акціями Товарис-
тва не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 роки. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УкрНДIТМ"
(надалі - Товариство) від 20.01.2017р. (Протокол № 2017-01-20 від
20.01.2017р.) у зв'язку з переобранням обрано наступні посадові особи:

1. Член Наглядової ради Зінов'єв Олексій Михайлович, володіє 24,42%
статутного капіталу Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останніх п'яти рокiв - директор ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", Голова Нагля-
дової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, на який обрано посадову особу - до наступних рiчних зборiв
Товариства. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-

портних даних.
2. Член Наглядової ради Софiєнко Дмитро Григорович, акціями Това-

риства не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв - заступник директора - начальник юридичного департаменту ТОВ
НВФ "Днiпротехсервiс", Член Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано посадову
особу - до наступних рiчних зборiв Товариства. Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є
представником акцiонера ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", яке володiє часткою
в статутному капiталi 24,93% .

3. Член Наглядової ради Кузнецов Олександр Петрович, акціями Това-
риства не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв - заступник директора з iнновацiй ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", Член
Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Cтрок, на який обрано посадову особу - до наступних рiчних
зборiв Товариства. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ
НВФ "Днiпротехсервiс", яке володiє часткою в статутному капiталi 24,93%.

4. Член Наглядової ради Долгов Сергiй Юрiйович, акціями Товариства
не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -
заступник директора з комерцiї ПАТ "Днiпроважмаш", технiчний директор
ПАТ ДЗПВ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, на який обрано посадову особу - до наступних рiчних зборiв
Товариства. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних. Член Наглядової ради є представником акцiонера ПАТ
"Днiпропетровський завод прокатних валкiв", яке володiє часткою в статут-
ному капiталi 35,27% .

5. Член Наглядової ради Лiсняк Володимир Федорович, акціями Това-
риства не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв - директора ТОВ "Україна-Капiтал". Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано посадову особу -
до наступних рiчних зборiв Товариства. Товариство не має згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є пред-
ставником акцiонера ТОВ "Україна-Капiтал", яке володiє часткою в статут-
ному капiталi 0,002% .

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УкрНДIТМ" від 20.01.2017р. (Протокол
засідання Наглядової ради №2017/01/20 вiд 20.01.2017р.) у зв'язку з пере-
обранням Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради Зінов'єва
Олексія Михайловича, володіє 24,42% статутного капіталу Товариства. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на
який обрано посадову особу - до наступних рiчних зборiв Товариства. То-
вариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 

2. Найменування посади: 
Голова Правлiння - директор Желтов Павло Миколайович  

23.01.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво «реКонСтрУКцIя»
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тутному капiталi емiтента 65,18%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Директор 
ТОВ  «ГЮНСЕЛ», Голова Наглядової ради ПрАТ «Реконструкцiя». Рiшення 
прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(Протокол вiд 20.01.2017 року). Повноваження посадової особи Члена 
Наглядової ради надано Кескiн Мехмету 20.01.2017 року у вiдповiдностi 
до пропозицiй акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
14.37%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом своєї дiяльностi: Генеральний Директор ТОВ «АЛТЕМА», 
Член Наглядової ради ПрАТ «Реконструкцiя». Рiшення прийнято позачер-
говими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 
20.01.2017 року). Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради 
надано Сьогютлю Кемалу 20.01.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй 
акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,03%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-

чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: директор з розвитку бiзнеса ТОВ «Алтема», Член Наглядової 
ради ПрАТ «Реконструкцiя». Рiшення прийнято позачерговими загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 20.01.2017 року). Повно-
важення посадової особи Ревiзора Товариства надано Стасюк Валентинi 
Григорiвнi 20.01.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,03%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
фiнансовий директор ТОВ «Суперпрофiль», Головний бухгалтер ТОВ «АЛ-
ТЕМА», Ревiзор ПрАТ «Реконструкцiя». Рiшення прийнято позачерговими 
загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 20.01.2017 року)

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________  Гюнер ерсан

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ IНСТИТУТ ТЕХНОЛОГIЇ МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14311577
3. Місцезнаходження: 49054, м. Днiпро, пр. О.Поля, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-72-11 (056) 370-72-15
5. Електронна поштова адреса: oao@ukrniitm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ucap.dp.ua/14311577/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УкрНДIТМ"
(надалі - Товариство) від 20.01.2017р. (Протокол № 2017-01-20 від
20.01.2017р.) у зв'язку з переобранням припинено повноваження  наступ-
них посадових осіб:

1. Голова Наглядової ради Зінов'єв Олексій Михайлович, володіє
24,42% статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого перебував
на посаді 4 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних. 

2. Член Наглядової ради Кузнецов Олександр Петрович, акціями Това-
риства не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 роки. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. 

3. Член Наглядової ради ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", володіє 24.93%
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого перебував на поса-
ді 4 роки.

4. Член Наглядової ради Лепявко Iрина Миколаївна, акціями Товарис-
тва не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 роки. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

5. Член Наглядової ради Харiна Наталія Миколаївна, акціями Товарис-
тва не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 роки. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УкрНДIТМ"
(надалі - Товариство) від 20.01.2017р. (Протокол № 2017-01-20 від
20.01.2017р.) у зв'язку з переобранням обрано наступні посадові особи:

1. Член Наглядової ради Зінов'єв Олексій Михайлович, володіє 24,42%
статутного капіталу Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останніх п'яти рокiв - директор ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", Голова Нагля-
дової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, на який обрано посадову особу - до наступних рiчних зборiв
Товариства. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-

портних даних.
2. Член Наглядової ради Софiєнко Дмитро Григорович, акціями Това-

риства не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв - заступник директора - начальник юридичного департаменту ТОВ
НВФ "Днiпротехсервiс", Член Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано посадову
особу - до наступних рiчних зборiв Товариства. Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є
представником акцiонера ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", яке володiє часткою
в статутному капiталi 24,93% .

3. Член Наглядової ради Кузнецов Олександр Петрович, акціями Това-
риства не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв - заступник директора з iнновацiй ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", Член
Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Cтрок, на який обрано посадову особу - до наступних рiчних
зборiв Товариства. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ
НВФ "Днiпротехсервiс", яке володiє часткою в статутному капiталi 24,93%.

4. Член Наглядової ради Долгов Сергiй Юрiйович, акціями Товариства
не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -
заступник директора з комерцiї ПАТ "Днiпроважмаш", технiчний директор
ПАТ ДЗПВ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, на який обрано посадову особу - до наступних рiчних зборiв
Товариства. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних. Член Наглядової ради є представником акцiонера ПАТ
"Днiпропетровський завод прокатних валкiв", яке володiє часткою в статут-
ному капiталi 35,27% .

5. Член Наглядової ради Лiсняк Володимир Федорович, акціями Това-
риства не володіє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв - директора ТОВ "Україна-Капiтал". Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано посадову особу -
до наступних рiчних зборiв Товариства. Товариство не має згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є пред-
ставником акцiонера ТОВ "Україна-Капiтал", яке володiє часткою в статут-
ному капiталi 0,002% .

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УкрНДIТМ" від 20.01.2017р. (Протокол
засідання Наглядової ради №2017/01/20 вiд 20.01.2017р.) у зв'язку з пере-
обранням Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради Зінов'єва
Олексія Михайловича, володіє 24,42% статутного капіталу Товариства. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на
який обрано посадову особу - до наступних рiчних зборiв Товариства. То-
вариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 

2. Найменування посади: 
Голова Правлiння - директор Желтов Павло Миколайович  

23.01.2017 р.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15347 9
2. ПАТ АПЕКС-БАНК 15
3. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 8
4. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА 10
5. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА 14
6. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 5
7. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 17
8. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 13
9. ПАТ ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ 11

10. ПАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 16
11. ПРАТ ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ 12
12. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ГІПСОВИК 11
13. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 6
14. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 16
15. ПРАТ КІРОВОГРАД-АВТО 14
16. ТОВ КОНСАЛТИНГ КАПІТАЛ 13
17. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 15
18. ПРАТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 10
19. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 15
20. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 7
21. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 12
22. ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

І.С. КАПІТАЛ
13

23. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 7
24. ПАТ РАССВЕТ 16
25. ПРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ 18
26. ПРАТ РЕНЕСАНС 14
27. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ 6
28. АТ СК «ТАС»(ПРИВАТНЕ) 14
29. ПРАТ СНВО «ІМПУЛЬС» 8
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 4
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 12
32. ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» 13
33. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 9
34. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 17
35. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 18
36. ПРАТ ФІРМА «ХАРКІВХІМ» 17
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17016
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
24.01.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


